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Svoboda v Duchu svatém.
Člověk žije v nesvobodě hříchu a smrti, dokud ho SYN nevysvobodí.
Jan 8:36 Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.
Ježíš Kristus přišel ze svobodného duchovního světa, kde vládne láska, pravda a spravedlnost.
Takový svět na zemi po hříchu Adama není. Cesta ke svobodě je velký duchovní boj. Ďábel
drží všechny lidi daleko od Boha v otroctví hříchu a smrti.
Izajáš v proroctví zjevil lidem, jak satan padá z nebe a nazval ho zotročovatelem národů.
Izajáš 14:11 Do podsvětí byla svržena tvá pýcha, hlučný zvuk tvých harf. Máš ustláno na
hnilobě, přikrývku máš z červů."
12 Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli
pronárodů!
13 A v srdci sis říkal: "Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na
Hoře setkávání na nejzazším Severu.
14 Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit."
15 Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy!
Bůh už nad satanem vynesl svůj soud a jeho čas se velmi rychle krátí. Lidé nechápou, že za
většinu problémů, neštěstí, za nemocemi a za smrtí stojí právě ďábel.
Nikdo se nemůže z jeho vlivu dostat, pokud se od něj neodvrátí a nepřijme svého vysvoboditele
a Spasitele - Ježíše Krista.
2 Korintským 1:10 On nás vysvobodil ze samého náručí smrti, a ještě vysvobodí; v něho jsme
složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí,
Ježíš Kristus stále vysvobozuje ze smrti a pokaždé, když se dostaneš do problémů a voláš k
Němu, pak tě znovu vysvobozuje.
Kromě toho, že nás Ježíš vysvobodil z moci smrti a hříchu, tak nás Pán Ježíš Kristus také
vysvobodil z vlády a moci tohoto světa. Nejsi pod vládou temných mocností - padlých andělů a
démonů.
Koloským 1:13 On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného
Syna.
Stalo se to, že po tvém uvěření tě Ježíš vysvobozuje od vlády satana, padlých andělů i démonů.
A nejen to, duchovně nás přenesl do svého království. Jsme už teď občané nebeského
království a žádná duchovní zlá moc nad námi nemá moc, pokud žijeme ve víře v Ježíše Krista
a chodíme v poslušnosti v Duchu svatém. Nepatříš už ďáblu, ale Božímu Synu Ježíši Kristu. Jsi
na druhé straně duchovního života. Proto ani svět tě nemůže zotročit, ani jeho ideologie a jeho
programy.
Galatským 1:4 který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého
věku podle vůle našeho Boha a Otce.
Ideologie tohoto světa je pro tebe ukřižovaná a ani mě nezajímají všechny ty opičí ideologie o
původu člověka, nebo fantastické ideologie o původu vesmíru, původu života atd. Učenci se
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přou, jestli vesmír trvá miliony let, nebo miliardy let, jestli byl napřed život ve vesmíru, nebo
tady na zemi atd. Jsou to jen teorie, které člověku nic nedají.
Pavel apoštol v Gal. 1.6 píše, že se diví některým křesťanům, jak rychle odešli od pravého
evangelia a přešli k jinému evangeliu. Přizpůsobili si svoji víru tomuto světu a původnímu
náboženství, ze kterého předtím vyšli. Tato věc se může stát jedině tehdy, když křesťané
zůstávají "na suchu" bez chození v Duchu svatém.
Svobodu, kterou jsi získal vírou v Ježíše Krista musíš chránit a udržovat, abys znovu neupadl
do otroctví hříchu. Ďábel hledá způsoby, jak by tě o tvoji svobodu připravil. Nenávidí všechny
svobodné lidi, kteří ho neposlouchají a vydali svůj život Ježíši Kristu svému Spasiteli.
Aby sis tuto svobodu v Ježíši Kristu a život bez ďábla udržel, musíš se stále přibližovat k Bohu
a vzdalovat se od ďábla.
Jak se to děje?
Jakubův 4:7 Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a
přiblíží se k vám.
Zůstávej v pokoře před Pánem v podřízenosti Bohu a ve stálém odmítání ďábla. Ten zlý
přichází v různých obdobích našeho života, aby nás znovu pokoušel a testuje si, jak jsi na tom
se svojí vírou.
Nauč se proto stále více vstupovat do Boží přítomnosti a do Boží blízkosti. To se děje jen skrze
Ducha svatého. Vstupuj do jeho proudu. Nauč se vyhledávat, kterým směrem kráčí Duch svatý.
Proroci neměli za úkol řídit Ducha svatého, jen zjevovali, kde se zrovna pohybuje.
Musíš zjistit, kde teče "řeka Ducha svatého" a pak do ní vstup.
Ezechiel mluvil o potoku, který vytéká z pod oltáře domu a stále sílí, až nakonec vtéká do
moře. Všude kde ta voda přijde uzdravuje a dává život. Je to obraz Ducha svatého, jako proudu
živé vody, která oživuje.
Ezechiel 47:3 Když odcházel ten muž na východ, měl v ruce měřící šňůru. Odměřil tisíc loket
a provedl mě vodou; vody bylo po kotníky.
4 Znovu odměřil tisíc a provedl mě vodou; vody bylo po kolena. Odměřil další tisíc a provedl
mě; vody bylo po bedra.
5 Odměřil ještě tisíc a potok nebylo možno přebrodit; voda vystoupila a muselo se v ní
plavat; byl to potok, který se už nedal přebrodit.
4- úrovně pomazání.
Nejdříve po kotníky. Kdy křesťané jen částečně namočí nohy v Duchu svatém a zase jdou na
břeh. To je první setkání s Duchem svatým, křest v Duchu svatém včetně mluvení v nových
jazycích.
Druhá úroveň po kolena - křesťané, kteří chtějí vidět zázraky a moc Ducha svatého, chodí na
různá shromáždění, kde se to děje, ale sami nejdou dál ve své proměně charakteru, jen touží
vidět stále nové projevy Ducha. Takovým způsobem života se projevuje charismatické hnutí.
Třetí úroveň - po bedra - křesťané, kteří se nespokojí jen viděním zázraků, ale chtějí, aby je
Duch svatý pročišťoval a dále osvobozoval. Pomazání až po břicho, které je centrem tvého
ducha. Během té doby dochází k osvobozování od všech závislostí a zlozvyků i od démonů.
Čtvrtá úroveň - život v proudu Ducha svatého. Křesťané, kteří prošli očištěním i naplněním
Duchem svatým a kteří chodí v darech Ducha svatého a slouží podle Boží vůle.
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Když člověk vstoupí do řeky Ducha svatého, pak je i práce lehčí, protože Duch svatý činí Boží
vůli skrze toho člověka. Někteří věřící křesťané jen pozorují z dálky proud řeky Ducha svatého,
ale nikdy do něho nevstoupí. Chtějí sloužit Bohu podle své vůle, ze svých sil a podle svých
schopností a svých plánů. V podstatě říkají, že službu Bohu zvládnou i bez Ducha svatého.
Nějaký čas pozorují křesťany, kteří chodí v Duchu svatém jako diváci a kritizují projevy Ducha
svatého, nerozumí tomu co se to děje a proč se to děje, protože je to podle jejich kritického
rozumu nesystematické a podivné. Když jsi v proudu Ducha svatého, pak to pohne s tvým
tělem i duší. Padání, skákání, smích, tanec v Duchu, prorokování, písně v Duchu. To všechno
připadá lidem, kteří stojí na břehu řeky Ducha svatého jako bláznovství.
Křesťané ve snaze pracovat pro Pána bez Ducha svatého raději sednou do člunu na souši a
začnou veslovat. Pak se unaví a chodí na tzv. ozdravné pobyty (např. vyhořelých pastorů) a
stále potřebují, aby je někdo ošetřoval. A stejně se nepoučí, protože si myslí, že takovému
nesystematickému působení Ducha svatého se nebudou podrobovat. Chtěli by mít Ducha
svatého pod kontrolou a chtěli by HO řídit, ale Duch svatý je jako vítr.
Jan 3:8 Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak
je to s každým, kdo se narodil z Ducha."
Pán vysvětlil, že nejde řídit Ducha svatého. Jde jen vstoupit do Jeho přítomnosti a nechat se jím
vést. Nedonutíš Ducha svatého, aby udělal něco podle tvé vůle. On vykoná skutky, které budou
v souladu s Otcovou a Synovou vůlí.
Proto někteří křesťané často vystupují z řeky Ducha svatého a část svého života tráví jako ryby
bez vody na souši. Když se do takové situace dostaneš a cítíš, že už nemáš takovou horlivost
pro Pána, že slábneš duchovně i psychicky, pak by ses měl začít ptát Ježíše Krista, proč se to
děje.
1 Paralipomenon 16:11 Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte
ustavičně.
Žalmy 14:2 Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po
Boží vůli.
Na mnoha místech v bibli je napsáno, že velmi důležité je sledovat Boží vůli, pátrat po ní a
chtít žít podle Boží vůle. Kdo se dotazuje na Boží vůli, okřeje v srdci. Ž 69:33
To přímo souvisí s pokorou.
Žalmy 22:27 Pokorní budou jíst dosyta, budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli
dotazují. Vaše srdce bude žít navždy.
Nepokorní a neposlušní lidé se neptají po Boží vůli, ani po ni nepátrají. Dělají si své vlastní
programy. Proto nemohou vykonat žádné Boží skutky.
Musíš se naučit ptát se po Boží vůli, celým srdcem a bude ti blaze. Ž119,2, hledat znovu
Boha celým srdcem.
Jeremjáš 29:13 Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým
srdcem.
A Jeho vůle je, abys "plaval v Duchu svatém", nespoléhal se jen na svoji chytrost a rozumnost.
Ježíš se v pozemské službě úplně poddal Otci a vedení Duchem svatým. Proto všechny jeho
skutky byly 100% vyslyšeny a splněny.
Ježíš prohlásil:
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Jan 5:30 Sám od sebe nemohu dělat nic; jak mi Bůh přikazuje, tak soudím, a můj soud je
spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal."
Abys dosáhl zaslíbení, která čteš v Božím slově, potřebuješ žít v poslušnosti a pokoře před
svým Bohem a musíš se naučit být trpělivý a vytrvalý.
Židům 10:36 Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo
zaslíbeno.
Nikdo nemůže dosáhnou duchovního růstu a Božího požehnání bez poslouchání Boží vůle.
Teď už mnozí vědí proč jejich modlitby nebyly vyslyšeny.
Plány, záměry a cíle musíš probrat s Duchem svatým. Modlit se a hledat Boží vůli pro svůj
život. I při tomto hledání máš dál pracovat s tou vírou a s tím pomazáním, které jsi dostal při
prvním setkání s Duchem svatým. Pak můžeš prosit o vstup do větší hloubky Ducha svatého.
Nevstupuj do řeky, když neumíš plavat. Chození v Duchu svatém se musíš učit. Používání
duchovních darů je třeba se učit. Poznání Božího slova se musíš učit. To všechno je příprava na
plavání v Duchu svatém.
Nezůstávej jen po kotníky v proudu Ducha svatého. Nedostaneš se dál, pokud budeš stále
vystupovat z proudu Ducha svatého do světa. Mnozí umrtvili i mluvení v nových jazycích a to
jen proto, že se nechali "vytáhnout" z přítomnosti Ducha svatého do náboženství, nebo do
světa.
Z Ducha svatého proudí nadpřirozená moc i síla, moudrost a všechny dobré Boží vlastnosti.
Bůh se nikdy neunaví, ani Duch svatý se v tobě neunaví. Duše i tělo sice bývají občas
unavené prací, ale rychle se dokáže regenerovat v Boží přítomnosti, v proudu Ducha svatého.
2.Kor 3:6 ..litera zabíjí, ale duch obživuje.
Jan 6:63 Duch jest, jenž obživuje, těloť nic neprospívá. Slova, kteráž já mluvím vám, Duch a
život jsou.
Pravá svoboda je v Duchu svatém. I modlitby a uctívání, máme činit v Duchu svatém a v
pravdě. Chození v Duchu svatém je jediný způsob jak se můžeš vyhnout problémům tohoto
světa, jak se můžeš obnovovat ve své síle, když jsi unavený a oslabený, jak můžeš správně
posoudit co je dobré pro tebe a co je zlé. Když se Duch svatý stane tvým přítelem, pak tě ďábel
neoklame a nesvede z cesty za Ježem Kristem do falešného náboženství, nebo zpátky do světa.
Jan 12:25 Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej
pro život věčný.
1 Janův 2:15 Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm
není.
16 Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v
životě zakládá, není z Otce, ale ze světa.
17 A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.
Znakem poslední doby bude vyhledávání rozkoší a život v (hédonismu) potěšení, slasti, žít a
užít si. Kdo si zvolí takovou cestu, vyschne ve svém duchu a ztratí Boží život i život věčný.
Kdo si uchová kontakt s nebem v chození v Duchu a v pravdě, dojde do cíle - do věčného
života v Božím království.
Jaká je tvoje víra?
KJ

